
Державний архів 

Миколаївської області 

 

  

 

Звіт 

про мережу архівних установ 

на 01.01.2020 

 

№ 

з/п 

Назви архівних установ Загальна кількість 

 

на 01.01.2019 

 

на 01.01.2020 

1 2 3 4 

4. Державний архів в Автономній Республіці Крим, державні архіви областей 

 

1 1 

5. Державні архіви міст 

 

- - 

6. Архівні відділи райдержадміністрацій 1 

 

6 

7. Архівні сектори райдержадміністрації 

 

18 13 

8. Інші структурні підрозділи райдержадміністрацій, що здійснюють управління 

архівною справою і діловодством (із зазначенням їх видів) 

 

- - 

9. Архівні відділи міських рад 

 

5 5 

10. Архівні сектори міських рад 

 

- - 

11. Інші структурні підрозділи міських рад,  що здійснюють управління архівною 

справою і діловодством (із зазначенням їх видів) 

- - 



 

Архівні установи органів місцевого самоврядування (трудові архіви) 

 

 Назва архівної установи Кількість 

архівів 

Кількість 

штатних 

працівників 

Площа 

архівосховищ 

(кв. м.) 

Кількість одиниць 

зберігання 

Кількість 

запитів 

соціально-

правового 

характеру, 

виконаних 

протягом року 

з кадрових 

питань 

(особового 

складу) 

тимчасового 

строку 

зберігання 

1. Трудові архіви, всього 24 40 1316,0 209920 1842* 12915 

        в т.ч. юридичні особи 19 39 1204,6 208761 318 12715 

2. Трудові архіви міських 

рад 

1 4 171,0 28947 - 1626 

        в т.ч. юридичні особи 1 4 171,0 28947 - 1626 

3. Трудові архіви районних 

рад 

18 35 1033,6 179814 318 11089 

        в т.ч. юридичні особи 18 35 1033,6 179814 318 11089 

4. Трудові архіви сільських 

та селищних рад 

5 1 111,4 1159 1524 200 

        в т.ч. юридичні особи - - - - - - 

5. Трудові архіви об’єднаних 

територіальних громад 

- - - - - - 

        в т.ч. юридичні особи - - - - - - 
* без урахування виборчої документації тимчасового строку зберігання у пакуваннях (боксах, мішках). 

 

Директор         Л. ЛЕВЧЕНКО 

 

 

28.12.2019 



Пояснювальна записка 

до звіту про мережу архівних установ 

Державного архіву Миколаївської області 

 

2019 року змін у мережі архівних установ Миколаївської області 

(утворення, ліквідації, реорганізації архівних установ) не відбулося, 

чисельність архівних установ не змінилася. 

Змінено організаційно-правовий статус 5-ти архівних установ 

Миколаївської області шляхом перейменування архівних секторів на архівні 

відділи: 

1) з 01 квітня 2019 року архівний сектор Арбузинської районної державної 

адміністрації перейменовано на архівний відділ Арбузинської районної 

державної адміністрації (розпорядження голови Арбузинської районної 

державної адміністрації від 30.10.2018 № 60-к/тр «Про упорядкування 

структури Арбузинської районної державної  адміністрації»,  від  21.03.2019 

№ 3-к/тр «Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації 

від 30.10.2018 року № 60-к/тр).  

2) з 25 січня 2019 року архівний сектор Очаківської районної державної 

адміністрації перейменовано на архівний відділ Очаківської районної 

державної адміністрації (розпорядження голови Очаківської районної 

державної адміністрації від 25.01.2019 № 8 «Про внесення змін до 

розпорядження голови Очаківської районної державної  адміністрації від 

26 грудня 2018 року № 278»).  

3) з 06 грудня 2019 року архівний сектор Кривоозерської 

райдержадміністрації перейменовано на архівний відділ Кривоозерської 

райдержадміністрації (розпорядження голови Кривоозерської районної 

державної адміністрації від 06.12.2019 № 180-р «Про перейменування архівного 

сектора Кривоозерської районної державної адміністрації Миколаївської 

області»), 

4) з 20 грудня 2019 року архівний сектор Первомайської 

райдержадміністрації перейменовано на архівний відділ Первомайської 

райдержадміністрації (розпорядження голови Первомайської районної 

державної адміністрації від 11.12.2019 № 254-р «Про перейменування архівного 

сектора Первомайської районної державної адміністрації Миколаївської 

області»). 

5) з 23 грудня 2019 року архівний сектор Березанської 

райдержадміністрації перейменовано на архівний відділ Березанської 

райдержадміністрації (розпорядження голови Березанської районної державної 

адміністрації від 23.12.2019 № 251 «Про перейменування архівного сектора 

райдержадміністрації»). 

 

Зменшено загальну кількість штатних працівників архівних установ органів 

місцевого самоврядування (трудові архіви) на 3 працівники, у тому числі: 

- в трудових архівах районних рад на 1 штатного працівника, 

- в трудових архівах сільських та селищних рад на 2 працівника.  



 

Протягом 2019 року збільшено площу архівосховищ на 70,4 кв. м., 

зокрема: 

- в архівних секторах/відділах райдержадміністрацій на 61 кв. м. (архівний 

відділ Баштанської райдержадміністрації Миколаївської області – 44 кв. м. для 

зберігання виборчої документації тимчасового строку зберігання, архівний 

сектор Миколаївської райдержадміністрації - 17 кв. м.); 

- у трудових архівах районах Миколаївської області на 9,4 кв. м., що 

пов’язане із: 

виділенням додаткового приміщення для архівосховища Об’єднаному 

трудовому архіву сільських та селищної рад Первомайського району площею 

10,8 кв. м. для приймання виборчої документації тимчасового строку 

зберігання; 

вивільненням Об’єднаним трудовим архівом сільських та селищної рад 

Веселинівського району орендованих в архівному секторі Веселинівської 

райдержадміністрації площ архівосховищ (20,2 кв. м.).  

 

В архівних установах Миколаївської області на зберіганні знаходиться 

виборча документація тимчасового строку зберігання у кількості – 

27430 пакувань (боксів, мішків), у тому числі: 

- в державному архіві Миколаївської області – 1282 пакування, 

- в архівних секторах/відділах райдержадміністрацій – 9635 пакувань, 

- в архівних відділах міських рад – 477 пакувань, 

- в трудових архівах – 16036 пакувань. 
 

 

Директор      Лариса ЛЕВЧЕНКО 

 
 


